
    �

����������	
���
��
���������� � ��

Výzkumná zpráva 008 

Projekt: Inovativní medializace zapojení žen do v�dy a výzkumu jako faktor posílení znalostní 
spole�nosti a rovných p�íležitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje 
p�írodov�dných obor�.  

 

 

Hodnocení intenzity prezentace žen na P�F UP v nej�ast�jších 
tuzemských tišt�ných denících a �asopisech  

 

 

 

 

 

 

 

 

�ešitelský tým: 

Univerzita Palackého v Olomouci 

RNDr. Irena Smolová, Ph.D. - koordinátorka projektu 
doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.  
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.  
RNDr. Michaela Sedlá�ová, Ph.D.  
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.  
Mgr. Jakub Sís 
Doc. RNDr. Zden�k Szczyrba, Ph.D.  
prof. RNDr. Juraj Šev�ík, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olomouc, prosinec 2008 
 

 
 



    �

����������	
���
��
���������� � ��

 
 
Anotace  
Analýza se zabývá intenzitou prezentace žen - v�dky� v nej�ast�jších tuzemských tišt�ných 
denících a �asopisech. Mapováno je období akademického roku 2007/2008 a srovnáváno je s 
akademickým rokem 2003/2004. Objektem zájmu jsou �lánky, ve kterých jsou v souvislosti s 
v�dou alespo� zmi�ována jména pracovnic p�írodov�dných obor� na UP, stejn� tak je 
u�in�no v p�ípad� muž� - p�írodních v�dc�. Výchozí hypotéza zní, že ženy - v�dkyn� jsou v 
médiích citovány velmi málo a pokud se tomu tak d�je, je to spíše v souvislosti s jejich 
akademickou funkcí, nikoli s jejich v�deckými výsledky. 
 

 
Úvod 

Podle �asto slýchaných názor� se �eská žurnalistika posledních let výrazn� bulvarizuje – 

p�evažují  témata skandální a p�edevším negativní nad pozitivními. Analýza mediální 

prezentace žen z p�írodov�dných obor� Univerzity Palackého v Olomouci se tedy nezabývá 

pouhým konstatováním, zda se o t�chto �lenkách akademické obce píše nebo ne. �etnost 

�lánk�, ve kterých figurují bude srovnávána s �etností muž� se stejným zam��ením. 

V neposlední �ad� pak budou zmín�na nej�ast�jší témata, která byla v souvislosti 

s Univerzitou Palackého zmi�ována a která tak tvo�í její obraz v o�ích ve�ejnosti. 

 

 

           

 

 

Metodika 

 

Pro vyhledávání �lánk� byla použita elektronická databáze MEDIÁLNÍ ARCHIV 

NEWTON Media a.s. – MEDIASEARCH. V té jsou k dispozici p�ísp�vky ze 173 deník� 

(v�etn� jejich p�íloh a regionálních periodik), 368 oborových titul�, 188 internetových 

server�, 5 cizojazy�ných titul� vycházejících v �eské republice a p�episy z 29 celostátních i 

regionálních televizí a rozhlasových stanic.  
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Analýza se zabývala pouze médii tišt�nými, z nichž byl proveden výb�r. Zastoupeny 

byly nej�ten�jší celostátní deníky – Aha!, Blesk (v�etn� p�ílohy Blesk magazín), Hospodá�ské 

noviny, Lidové noviny (v�etn� p�ílohy Pátek Lidových novin, Šíp, Mladá fronta DNES 

(v�etn� p�íloh Magazín Mladé fronty DNES a ONA dnes) a Právo (v�etn� p�ílohy Magazín 

Práva). U všech deník� byla do celkového sou�tu zahrnuta i jejich regionální p�íloha, pokud ji 

p�íslušný deník má. Z �ist� regionálního tisku bylo pracováno s Olomouckým deníkem, resp. 

d�íve Olomouckým dnem.  

P�i výb�ru ze zna�ného množství oborových periodik byl kladen d�raz na co nejv�tší 

diverzitu titul�. Zastoupeny byla �asopisy pro ženy, �asopisy populárn�-v�decké, �asopisy 

spole�enské, ale i �asopisy pro mládež. Konkrétn� se jednalo o následující periodika: 100 + 1 

zahrani�ní zajímavost, ABC, Blesk pro ženy, Dáma, Dívka, Elle, Evropské noviny, GEO, 

GeoBusiness, Chvilka pro Tebe, Instinkt, Kv�ty, Lidé a Zem�, Mariance, MF Plus, Mladý 

sv�t, Perfekt Woman, Praktická moderní žena, P�ekvapení, Reflex, Respekt, Rytmus života, 

Story, Sv�t v�dy, Sv�t ženy – LIDÉ, Týden, Vlasta, Xantipa, Yellow, Žena a život. 

Sledovaným obdobím byl akademický rok 2007/2008. Jeho výb�r místo v analýzách 

�ast�ji používaného roku kalendá�ního byl dán jednak tématem, kterým se analýza zabývá, 

dále pak snahou pracovat s co nejaktuáln�jšími údaji. Pro srovnání byl zvolen akademický rok 

2003/2004. 

Klí�ové sousloví, se kterým vyhledava� pracoval bylo „Univerzita Palackého“ ve všech 

jeho tvarech, p�ísp�vek tedy musel obsahovat alespo� jeden z výraz� Univerzita Palackého, 

Univerzity Palackého, Univerzit� Palackého, Univerzitou Palackého, Univerzitu Palackého. 

V t�chto �láncích byl pak bylo zjiš�ováno, zda obsahují jméno zam�stnance Univerzity 

Palackého, a  to jak v p�ípad�, že byl ve �lánku pouze zmín�n nebo p�ímo citován, tak 

v p�ípad�, že byl samotným autorem �lánku. Jména student� bakalá�ského a magisterského 

studia, uvedená v souvislosti s Univerzitou, nebyla brána v potaz. P�ísp�vky obsahující 

konkrétní jméno byly rozd�leny podle pohlaví zmi�ovaného na muže a ženy. ( Pozn.: Pokud 

�lánek obsahoval mužské i ženské zástupce, byl za�azen do obou kategorií. Sou�tem 

ode�tením p�ísp�vk� o mužích a ženách z celkového po�tu tak nedostaneme po�et personáln� 

nekonkrétních p�ísp�vk�, ten bude tém�� vždy vyšší.) 
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V z obou zmín�ných kategorií byly následn� vy�len�ni osoby z p�írodov�dných obor�, 

v�etn� vedení P�írodov�decké fakulty UP1.  

 

Vlastní analýza  

Akademický rok 2007/2008 

 

V akademickém roce 2007/2008 bylo ve zmín�ných médiích publikováno celkem 

1002 �lánk� o Univerzit� Palackého.  

Ženy z Univerzity byly zmín�ny v 78 z nich (tedy asi v 8 %), z toho se v 9 p�ípadech 

(1 % z celkového po�tu �lánk�, 11,5 % z po�tu �lánk� o ženách) jednalo o ženy 

z P�írodov�decké fakulty.  

Muži z Univerzity byli zmín�ni v 318 z nich (tedy asi ve 32 %), z toho se v 64 

p�ípadech (6,5 % z celkového po�tu �lánk�, 20 % z po�tu �lánk� o mužích) jednalo o muže 

z P�írodov�decké fakulty.  

 

DENÍKY 

Absolutní �ísla pro všechny sledované deníky je možno nalézt v p�iložené tabulce, 

v�tší komentá� a srovnání relativních �ísel p�ísluší deník�m, které psaly o Univerzit� 

Palackého alespo� ve 100 p�ísp�vcích. Jsou to Lidové noviny (127 p�ísp�vk�), Mladá fronta 

DNES (303 p�ísp�vk�), Právo (101 p�ísp�vk�) a Olomoucký deník (367 p�ísp�vk�). Nižší 

po�et �lánk� v p�ípad� Lidových novin a Práva je zap�í�in�n menším rozsahem prostoru 

v�novanému regionálnímu zpravodajství. Naproti tomu Mladá fronta Dnes, která v�nuje 

regionu samostatnou p�ílohu, se po�tem �lánk� o UP v Olomouci blíží místnímu 

Olomouckému deníku.  

 

 

LIDOVÉ NOVINY 

Lidové noviny se v�novaly ženám celkem v 19 �láncích (tj. asi v 15 % z celkového 

po�tu), z nichž pouze v 1 byla zmín�na žena z P�írodov�decké fakulty.  

                                                 

1 Prof. Lubomír Dvo�ák, který byl v akademickém roce 2003/2004 d�kanem P�írodov�decké fakulty UP a v roce 
2007/2008 již rektorem Univerzity Palackého v Olomouci byl mezi p�írodov�dce �azen pouze v prvním 
sledovaném období. 
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V �lánku Brouci tu byli d�ív než kv�ty, zjistili �eši  (31.1.2008, rubrika V�da), který popisuje 

vydání �lánku v�dc� v prestižním �asopise Science, je zmín�na Zuzana Levkani�ová 

z katedry zoologie. („…Zuzana Levkani�ová a Ladislav Bocák z P�írodov�decké fakulty UP 

spolu s Miladou Bocákovou z Pedagogické fakulty UP po sedm let srovnávali DNA vybraných 

druh� brouk�...“)  Nej�ast�ji zmi�ovaná žena z UP je sou�asná d�kanka Právnické fakulty 

Milana Hrušáková, p�edevším v souvislosti s komplikacemi p�i volb� d�kana fakulty.  

V této souvislosti je pak v p�ípad� �lánk� o mužích velmi �asto citován rektor prof. 

Lubomír Dvo�ák. Muži jsou zmi�ovány ve 40 % z celkového po�tu �lánk�, p�írodní v�dci 

jsou pak zastoupeni tém�� v jejich �tvrtin�, p�edevším zásluhou vyjád�ení d�kana prof. Juraje 

Šev�íka.  

Zajímavý je rovn�ž fakt, že je v souvislosti s p�ípadem zadržených �eských entomolog� 

v Indii vzpomínán p�ípad bývalého d�kana  Léka�ské fakulty �íhalíka, tedy jeho zadržení p�i 

sb�ru orchidejí na Novém Zélandu. V Lidových novinách je o n�m zmínka hned t�ikrát, 

p�ipomínán je však i v Mladé front� DNES i Právu. Negativní reklama se tak i po n�kolika 

letech m�že znovu objevit. 

 

MLADÁ FRONTA DNES 

Mladá fronta DNES psala o ženách z Univerzity Palackého ve 22 �láncích, což je 

v pom�ru k celkovému po�tu �lánk� 7 %. P�írodní v�dkyn� jsou zmi�ovány t�ikrát.  

V �lánku Náctiletí bádali po boku t�ch s titulem (17.5.2008, p�íloha St�ední Morava), 

popisujícím spolupráci žák� základních a st�edních škol s P�írodov�deckou fakultou, je 

citována Ludmila Zajoncová z katedry biochemie. (…„Oproti lo�sku je ú�ast škol 

dvojnásobná, takže zájem o p�írodní v�dy stoupá, což je náš hlavní cíl. Také úrove� n�kterých 

prací je opravdu vynikající,“ �ekla �lenka organiza�ního výboru konference Ludmila 

Zajoncová z katedry biochemie…). 

V �lánku Olomou�tí v�dci odhalili, že brouci byli na sv�t� d�ív než kv�ty (26.1.2008, 

p�íloha St�ední Morava) je p�i stejné p�íležitosti jako v Lidových novinách zmín�na Zuzana 

Levkani�ová. („…Tým v�dc� z P�írodov�decké a Pedagogické fakulty ve složení Zuzana 

Levkani�ová, Ladislav Bocák a Milada Bocáková sedm let srovnával DNA vybraných druh� 

brouk�…“) 

V �lánku Tunel vysušil studny (26.11.2007, p�íloha Praha), který pojednává o 

ekologických problémech souvisejících s výstavbou silni�ního obchvatu, se k tématu 

vyjad�uje dr. Renata Chmelová z katedry geografie. (…„Velké stavby mohou poškodit systém 
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podzemních pramen�, což se projevuje pak i na povrchu“, p�ipustila dr. Renata Chmelová 

z Univerzity Palackého v Olomouci…) 

Muži z Univerzity Palackého byli zmín�ni celkem v 89 p�ípadech, což �iní 29 %. 

Velmi �asto se cituje (dnes již bývalý) prorektor pro záležitosti vn�jších vztah� UP Jakub 

Dürr, Mladá Fronta taktéž velmi �asto žádá o vyjád�ení politologa Pavla Šaradína. �lánky o 

p�írodních v�dcích pak tvo�í pouze mén� než 16 % všech �lánk� o mužích. Jejich po�et by 

vzrostl, pokud by mezi n� byly zapo�ítány p�ísp�vky prof. Josefa Barteka a prof. Evžena 

Weigla z Léka�ské fakulty UP se svými nejnov�jšími objevy. 

 

PRÁVO 

Právo v�novalo ženám z UP prostor v 7 �láncích, tj. v 7 %, žena z oboru p�írodních 

v�d je však zmi�ována pouze v jednom z nich.  

Stejn� jako v Lidových novinách i Mladé front� se jedná o dr. Zuzanu Levkani�ovou, 

tentokrát ve �lánku s názvem Brouci tu byli d�ív než kv�ty (2.2.2008, rubrika St�ední Morava). 

(„…Na sedmileté práci v�dc� z n�kolika zemí, kte�í srovnávali DNA vybraných druh� brouk�, 

se velkou m�rou podíleli také odborníci z P�írodov�decké a Pedagogické fakulty olomoucké 

univerzity, dr. Zuzana Levkani�ová, dr. Ladislav Bocák a doc. Milada Bocáková…“)  

Muži z UP figurují v 35 �láncích (35 % ze všech), citován je p�edevším rektor prof. 

Lubomír Dvo�ák. 

    

OLOMOUCKÝ DENÍK 

V Olomouckém deníku se o ženách z Univerzity psalo ve 25 �láncích, tj. v 7 % ze 

všech. Ženy z P�írodov�decké fakulty mají prostor pouze v jednom z nich.  V p�ísp�vku 

Mladí vynálezci p�edstaví své nápady (31. 10. 2007, rubrika Olomoucký student), který 

popisuje sout�ž pro základní a st�ední školy, je citována dr. Renata Holubová z katedry 

experimentální fyziky. (…„Ze základních škol se nám bohužel nikdo nep�ihlásil, všech sedm 

zájemc� je tedy ze st�edních škol,….“ �ekla organizátorka dr. Renata Holubová z 

P�írodov�decké fakulty…) 

Muži byli zmi�ováni ve 105 �láncích, tj. tém�� 29 % ze všech, jednalo se p�edevším o 

prorektora Dürra. V�dci o boru p�írodních v�d byli zmín�ni ve 14 z nich.  

PERIODIKA NEVYCHÁZEJÍCÍ DENN� 
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V p�ípad� tišt�ných médií vycházejících s nižší než denní periodicitou (nej�ast�ji se 

jedná o týdeníky, p�ípadn� m�sí�níky) je frekvence �lánk� o Univerzit� Palackého velmi 

nízká.  

Relativn� nejvíce p�ísp�vk� se objevilo v týdeníku Respekt V šesti z celkem dvanácti 

�lánk� se vyjad�ují muži z Univerzity. Jejich diverzita (zástupce Teologické, Filozofické, 

P�írodov�decké fakulty �i Fakulty t�lesné kultury UP v Olomouci) odpovídá 

celospole�enskému zam��ení týdeníku. Žena je v Respektu zmín�na jednou, jedná se o 

doktorandku Filosofické fakulty Hanu Waisserovou. 

Více než jeden �lánek o UP vyšel ješt� v týdenících Týden, Reflex, Instinkt, Kv�ty a 

m�sí�níku Evropské noviny.  Ve 2 z 5 �lánk� v Týdnu jsou zmi�ováni muži. Jedním z nich je 

dr. Pavel Havránek z katedry botaniky P�írodov�decké fakulty.  

Ve 4 p�ísp�vcích v Reflexu, 3 v Instinktu a Kv�tech i 2 v Evropských novinách 

nefiguruje žádná žena z Univerzity ani muž z P�írodov�decké fakulty. 

Po jednom p�ísp�vku o UP je možno najít ve �trnáctideníku 100+1 zahrani�ní 

zajímavost, �i �asopisech zam��ených na ženy – m�sí�níku Marianne, �trnáctideníku Žena a 

život a týdeníku Vlasta. V t�chto �asopisech je UP zmi�ována jako sou�ást �lánku o 

Olomouci (Žena a život), �i jako vysoká škola, na které studuje �i studovala n�která 

z osobností nev�decké sféry – mladá spisovatelka Klára Jane�ková (Vlasta) a televizní 

moderátorka Terezie Kašparovská (Marianne). 

Specifické postavení mezi zkoumanými �asopisy zaujímá GeoBusiness, který 

nevychází p�esn� daném po�tu �ísel za rok. Zam��ený je geoinformatiku, tedy jednu z oblastí 

p�írodních v�d. V p�ípad� že byl v n�kterém ze 27 �lánk� o UP jmenován akademický 

pracovník Univerzity, jednalo se tedy vždy o p�írodního v�dce �i v�dkyni. Ve 13 �láncích byli 

zmín�ni muži, p�edevším vedoucí katedry geoinformatiky prof. Vít Voženílek, �i doc. Jaromír 

Ka�ok z téže katedry.  

Ženy byly zmín�ny ve 3 p�ísp�vcích. V �lánku Když tisk nesta�í (30.5.2008, rubrika 

Tipy a triky) dr. Helena Kilianová a mgr. Jana Kadl�íková a v �láncích Proložení písma 

(5.12.2007, rubriky Tipy a triky) a Otá�íme, otá�íme, otá�íme (15.9.2007, rubrika Tipy a 

triky) ing. Zdena Dobešová. Ve všech p�ípadech jsou ženy autorkami p�ísp�vk�. 

 

 

Vlastní analýza  

Akademický rok 2003/2004 
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V akademickém roce 2003/2004 bylo ve sledovaných médiích otišt�no 1203 �lánk�, 

což je asi o 200 p�ísp�vk� více, než o �ty�i roky pozd�ji. Zm�na u konkrétních periodik 

ovšem nebyla p�ímo úm�rná celkové zm�n� (viz DENÍKY). Po�et �lánk�, ve kterých 

vystupovaly ženy z UP byl 115, tedy tém�� 10 %. O dv� procenta vyšší hodnota než v období 

pozd�jším se dá p�isuzovat publicit� Jany Ma�ákové, která v té dob� zastávala post rektorky 

UP. Pouze 4  byly �lánky, které zmi�ovaly p�írodní v�dkyn�, což �inilo mén� než 0,5 % 

z celkového po�tu a p�edevším 3,5 % z celkového po�tu �lánk� o ženách. 

Muž�m se v�novalo 112 �lánk�, tj. tém�� 29 %, p�írodní v�dci tvo�ili s 64 p�ísp�vky 

obsah 5,5 % �lánk�, tedy 18,5 % �lánk� o mužích. 

 

DENÍKY 

Na kvantit� �lánk� Lidových novin, Mladé fronty DNES, Práva a Olomouckého 

deníku (v tomto sledovaném období Olomouckého dne) lze oproti roku 2007/2008 zna�né 

rozdíly. Výrazn� nižší po�et �lánk� v Lidových novinách (46 oproti 127) je zap�í�in�n tehdy 

neexistující regionální rubrikou, 46 je tedy po�et �lánk�, které si mohli p�e�íst �tená�i v celé 

republice. V p�ípad� Mladé fronty DNES a Práva byl však naopak po�et �lánk� vyšší (541 

oproti 303, resp. 183 oproti 101), v Právu tedy tém�� dvojnásobný. Vyšší �ísla se dají �áste�n� 

vysv�tlit dv�ma velkými tématy, které byly v souvislosti s Univerzitou Palackého zmi�ovány. 

Byly to protesty student� proti sou�asnému financování vysokých škol a p�ípad d�kana 

Léka�ské fakulty �estmíra �íhalíka, zadrženého na Novém Zéland� kv�li trhání orchidejí. 

Po�et �lánk� v Olomouckém dni byl p�ibližn� stejný (355 oproti 367), byla zde však patrná 

zm�na v kvantit� �lánk� o ženách (viz OLOMOUCKÝ DEN). Komentá� si tentokrát mimo 

t�chto �ty� zaslouží i Blesk. 

 

BLESK 

Bulvární deník Blesk psal v tomto akademickém roce o UP jedenáctkrát, což je oproti 

2 �lánk�m v roce 2007/2008 výrazn� více. Objevilo se totiž pro bulvár nosné téma, tedy 

orchideje a d�kan �íhalík, který je zmi�ován v 8 �láncích. 

 

 

LIDOVÉ NOVINY 
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V Lidových novinách byl tedy celkový po�et �lánk� výrazn� nižší, 6 �lánk�, ve 

kterých byly zmi�ovány ženy tvo�í p�ibližn� 13 %. V 5 �láncích ovšem figurovalo pouze 

jedno jméno a to jméno rektorky Ma�ákové v souvislosti s vyjád�ením k p�ípadu d�kana 

�íhalíka. �lánky o �íhalíkovi pak tvo�ily polovinu p�ísp�vk�, které se týkaly muž�. T�ch 

bylo 50 % z celkového po�tu. Na celostátní úrovni tedy zcela p�evládlo jedno téma, které bylo 

uvád�no do souvislosti s Univerzitou Palackého v Olomouci. �lánky o ženách v p�írodních 

v�dách zcela absentují. 

 

MLADÁ FRONTA DNES 

Mladá fronta DNES v�novala ženám p�es rekordní po�et �lánk� o UP spíše mén� 

prostoru. 30 �lánk� tvo�ilo 5,5 %,  p�evažovaly mezi nimi vyjád�ení rektorky k p�ípadu 

d�kana �íhalíka. 

Žena v p�írodních v�dách je zmín�na pouze v jednom p�ísp�vku. V �lánku Na 

výstavišti bublají zkumavky a ší�í se v�n� (22. 5. 2004, p�íloha St�ední Morava), který se 

v�nuje jarmarku chemie, fyziky a matematiky, je citována Pavlína Frnková z katedry 

analytické chemie. (…"Snažíme se d�tem zp�ístupnit obory, které jsou pro n� �asto pom�rn� 

vzdálené. Konkrétn� naše katedra analytické chemie se zjednodušen� �e�eno p�edstavuje 

zp�soby extrakce vonných látek nebo n�kterých zajímavých složek z ko�ení, bylinek a 

podobn�",  �ekla dr. Pavlína Frnková z Univerzity Palackého…) 

Muži z UP jsou zmi�ováni ve 113 �láncích, tj. tém�� v 21 %, p�írodní v�dci se 24, 

tedy více než p�tin� z nich vyjad�ovali k r�zným v�cem, nap�. stavb� hypermarketu, �i úrod� 

švestek. Byli tedy bráni i jako autority v rámci aplikace svých obor�.  

 

PRÁVO 

Deník právo se ženám z Univerzity v�noval v 17 �láncích, tj. v 9 %, ženám 

z P�írodov�decké fakulty se píše v jednom z nich. 

V �lánku Dv� doktorandky UP pojedou díky radnici na stáž (13.2.2004, rubrika 

Olomoucký kraj) je v souvislosti s p�sobením v zahrani�í zmi�ována dr. Alexandra Vl�ková 

z katedry experimentální fyziky. („…Biofyzi�ce Vl�kové z P�írodov�decké fakulty UP p�isp�je 

radnice na p�lro�ní stáž na univerzit� ve švédském m�st� Umea…“). Tento �lánek ale spíše 

než jako propagace univerzity vyznívá jako propagace olomouckých radních.  

�lánek o Jarmarku fyziky, chemie a matematiky je v právu taktéž, tentokrát je v n�m 

ovšem citována pouze studentka UP. 
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Muži z UP se v Právu vyskytují v 68 p�ísp�vcích, tj. v 37 %.  �asto se vyjad�uje 

kanclé� Tomáš Hrbek a tehdejší d�kan Právnické fakulty dr. Michal Malacka. Nej�ast�ji 

citovaným mužem je ale v souvislosti se studentskými protesty a Týdnem neklidu dr. Petr 

Bilík z katedry divadelních, filmových a mediálních studií, který figuruje tém�� ve t�etin� 

�lánk� o mužích. 

 

OLOMOUCKÝ DEN 

Ženy v Olomouckém dni figurovaly ve 46 �láncích, což je 13 % , tedy tém�� 

dvojnásobn� více než v akademickém roce 2007/2008. Z�ejm� je to dáno p�edevším 

p�sobením rektorky Ma�ákové, která je zmi�ována i jako kandidátka ve volbách do 

Evropského parlamentu2. Ženy v p�írodních v�dách jsou zastoupeny ve dvou p�ísp�vcích. 

V �lánku Lošovská hv�zdárna láká hlavn� na Saturn a Jupiter (2. 4. 2004, rubrika 

Olomoucko), který popisuje možnost sledovat najednou p�t planet, je citován Eva Kolá�ová 

z katedry teoretické fyziky. (…"Zájem lidí je pom�rn� veliký, pokaždé se p�ijde podívat na 

oblohu okolo t�iceti lidí", �ekla Eva Ková�ová, odborná pracovnice katedry teoretické fyziky 

P�írodov�decké fakulty Univerzity Palackého…) 

V �lánku V Olomouci za�íná konference pedagog� z evropských škol (17.9.2003, 

rubrika Olomoucko), který avizuje konání mezinárodního setkání pedagog�, se vyjad�uje 

Danuše Nezvalová z katedry experimentální fyziky. (…"Projekt je podpo�en grantem 

Evropské unie z programu Socrates a �ídí jej Pedagogické centrum v dánském Vejle. Je to 

partnerský region Olomouckého kraje, proto byl zájem o spolupráci práv� se zdejšími 

školami", uvedla prof. Danuše Nezvalová z UP, která projekt v kraji koordinuje…)  

Zmínka o mužích z UP zazn�la ve 112 p�ísp�vcích, tj. tém�� 32 %  �asto je citován 

kanclé� Hrbek. Petr Bilík není v souvislosti se studentskými protesty citován tak �asto, prostor 

je v�nován spíš vyjád�ením student� samotných. O p�írodních v�dcích se m�žeme do�íst 

v p�tin� �lánk� o mužích, p�esn�ji ve 22. Vyjad�uje se p�edevším d�kan Šev�ík, který je 

citován i v p�ísp�vku k výše zmín�nému jarmarku.  

 

PERIODIKA NEVYCHÁZEJÍCÍ DENN� 

 

                                                 

2 Jméno rektorky prof. Jany Ma�ákové je p�ítomno ve více p�ísp�vcích, pro analýzu byly zohledn�ny pouze ty, 
ve kterých je explicitn� uvedena vazba s UP. 
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V akademickém roce 2003/2004 byla v p�ípad� tišt�ných médií s nižší periodicitou a 

�lánk� o UP situace velmi podobná jako v prvním sledovaném období. Nejvíce p�ísp�vk� 

tedy vyšlo v Respektu, následovaném Týdnem. 

Respekt v tomto období publikoval 17 �lánk� o UP, ve 13 z nich figurují ženy. Toto velmi 

vysoké �íslo je dáno �astými, celkem 11 p�ísp�vky Markéty Pilátové z katedry romanistiky 

Filozofické fakulty UP. 

V Týdnu byla o UP zmínka v 7 �láncích, žena z UP se však neobjevila v žádném 

z nich. Žena je zmín�na v 1 ze 2 �lánk� v týdeníku Reflex, konkrétn� se jedná o Miladu 

Hirschovou v souvislosti s vydáním Kodexu mediálního chování.  

Dva �lánky o UP byly publikovány ješt� v týdenících MF Plus a Mladý sv�t, po 

jednom pak v �asopisech Lidé a Zem�, Instinkt, Vlasta a Xantypa. Žádný z nich nepojednává 

o ženách, poslední dv� periodika zam��ená na ženy �i upozor�ují na akce konané na Léka�ské 

fakult� UP (Vlasta) �i na Konviktu UP (Xantypa). 

 

 

ZÁV�R 

�lánky o Univerzit� Palackého v Olomouci se objevují p�edevším v denících. Jejich 

po�et je závislý na rozsahu regionálního zpravodajství daného deníku, Univerzita Palackého 

v Olomouci je totiž prezentována p�edevším v rubrikách týkajících se St�ední Moravy a 

Olomoucka. 

Kvantita �lánk� záleží také na p�ítomnosti spole�ensky atraktivních témat. Pokud se 

taková vyskytnou, v�nuje se jim vždy celá série �lánk�. Tato témata mají spíše negativní 

charakter. Ve sledovaných obdobích se jednalo p�edevším o studentské protesty, zadržení 

d�kana prof. �íhalíka �i problémy s volbou d�kana Právnické fakulty. 

Z celkového po�tu �lánku o ženách i mužích z Univerzity se dá vypozorovat jistá 

pravidelnost.  

Po�et �lánk� o ženách tvo�í p�ibližn� desetinu všech �lánk� o UP, resp. pohybuje se 

mezi 5 – 15 %. �lánky o ženách tvo�ily v�tší �ást p�ísp�vk� v období 2003/2004, kdy stála 

žena v �ele UP (prof. Jana Ma�áková).  

Po�et �lánk� o mužích tvo�í  pr�m�rn� o n�co mén� než t�etinu �lánk�. Zde je rozptyl 

v�tší, pohybuje se od 20 do 50 %, p�i�emž jejich relativní �etnost klesá se zvyšujícím se 

po�tem �lánk� o Univerzit�. Periodika s v�tším rozsahem regionálního zpravodajství, a tedy i 

informací o UP pravd�podobn� �ast�ji zmi�ují p�edevším upoutávky �i informace o akcích 
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po�ádaných Univerzitou, ve kterých nejsou jmenovány konkrétní osoby. Pom�r �lánk� o 

ženách a mužích je tedy p�ibližn� 1 : 3 – 4. 

P�vodní hypotéza, že p�ísp�vky, ve kterých n�jakým zp�sobem figurují ženy 

z Univerzity Palackého zam��ené na p�írodní v�dy, jsou zastoupeny minimáln�, byla 

potvrzena. Tyto �lánky se vyskytují velmi vzácn�, žádné ze sledovaných periodik se v obou 

sledovaných obdobích výrazn� neodlišovalo. Pokud pomineme specifický zam��ený �asopis 

GeoBusiness, po�et takovýchto �lánk� nikdy nep�esáhl 1 % ze všech p�ísp�vk� o Univerzit� 

Palackého. Ženy navíc, až na výjimky, nejsou citovány v souvislosti s v�deckou prací, ale 

s po�ádáním r�zných univerzitních akcí. 

P�i takto malém po�tu �lánk� se  nedá vypozorovat jakákoli pravidelnost. Interpretace, 

že každý stý �lánek se o žen� z P�írodov�decké fakulty zmi�uje by tedy byla zavád�jící.  

Nastolení jakéhokoli významného spole�enského problému dotýkajícího se p�írodních v�d by 

mohl po�et �lánk� zvýšit, stejn� tak jako by mohl nastat p�ípad, že by se v n�kterém období 

tyto �lánky v�bec nemusely vyskytnout. S trochou nadsázky se dá tvrdit, že publicita žen 

z P�írodov�decké fakulty je tak nízká, že se dá v p�ípad� cílené snahy pouze zvýšit.  

O mužích z P�írodov�decké fakulty se psalo v obou sledovaných období shodn� v 64 

�láncích, což je hodnota oscilující mírn� nad 5 % všech �lánk� o UP. Oproti ženám je to tedy 

výrazn� více. Dáno je to p�edevším tím, jsou �ast�ji zastoupeni ve vedení Fakulty �i 

jednotlivých kateder a jsou tedy noviná�i �ast�ji dotazováni. 

Výrazná disproporce mezi �lánky o ženách a mužích z P�írodov�decké fakulty se 

ovšem projeví, srovnáme-li jejich relativní �etnost v celkovém po�tu �lánk� o ženách, resp. 

mužích. Zatímco p�írodov�dci se objevují p�ibližn� v každém pátém z t�chto �lánk�, tedy 

pr�m�rn� ve 20 %, ženy z P�írodov�decké fakulty oscilují kolem hranice 10 %, resp. 5 % 

�lánk�, pokud je celkový po�et �lánk� o ženách v�tší.  

V celkovém hodnocení �lánky o mužích z P�írodov�decké fakulty UP tvo�í podstatnou 

�ást �lánk� o všech mužích z UP, frekvence �lánk� o ženách z P�írodov�decké fakulty je 

naopak velmi nízká i v porovnání z celkovým po�tem �lánk� o ženách z Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

 


